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خانجنبیمحمود

دانشگاه تهران

زادهابوالحسنیوحیده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کلمـه  اژگانی بـر روي  هجـاي  آخـر    وۀ یکه تکطوريبا الگوي تکیه ثابت بهزبان فارسی زبانی است 

-کلمـه تـاثیرمی   ۀبـر تکیـ   ،ن بـه کلمـه  شداشتقاقی بعد از اضافهتصریفی و ي وندها.گیردمیرارق

هـایی  بسـت پید کنموردي که از این قاعده تبعیت نمیتنها .کنندکلمه را جذب می ۀگذارند و تکی

ـ  ارائـه شـواهد واجـی   این مقاله  هدف از.شوندافه میاض میزبان خوده هستند که ب  دنبـراي گنجان

کـه در تاییـد   واجـی  هـاي  الگو.استامروز مراتب نوایی زبان فارسیسلسله در نظامبستگروه واژه

بسـت  بست در مـرز تالقـی یـک کلمـۀ واجـی و پـی      حذف واکۀ پیایندفر،شدندن ادعا استفاده ای

ر سطوح د شود که این الگوهانشان داده می.است ايمختوم به واکه و گروه اضافه در گفتار محاوره

کلمـاتی کـه    در الگـوي آهنـگ  مشاهده شد که همچنین.شودواجی دیده نمیو کلمۀ  وه واجیگر

آنهـا   سـاخت واجـی   جـزء  بسـت کلماتی که همـان واژه الگوي آهنگ در بست هستند با داراي واژه

.دارد ساختاريشود تفاوت محسوب می

جیگروه وا،تبسواژهگروه،واجیۀ کلم،بستواژه:کلید واژه

.مند شده استهاي مادي و معنوي مرکز مخابرات تحقیقات ایران بهرهاین مقاله از حمایت.1
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مقدمه.1

الگوي آهنگ فارسـی،  و1میانی يبا استفاده از فرایند حذف واکه کههدف از این مقاله آن است 

مراتـب نـواییِ زبـان    بست را در سلسلههندانسته بلکه گروه واژ 3را جرئی از کلمه واجی 2بستواژه

شناسـی زایشـی،   واجبه عنوان یکی از حوزه هـاي   ،نوایی شناسینظریه واجدر .دکنثابتفارسی 

 شود و هر سازه نوایی به عنـوان مراتبی بازنمایی میهاي سلسلهنمود ذهنی گفتار به صورت سازه

رد).1978،لکركس؛1986:141،وگلفنسپر و (کندی عمل میخاصحوزه عملکرد قواعد واجی 

، ته باشـد داشـ عنایی دستور هم باید ارتبـاط وجود هاي واجی و مبین مولفه ،ارچوب نظرياین چ

.مراتب نـوایی قـرار بگیـرد   سلسله در دسترس باالترین سطح در زیرا برخی اطالعات معنایی باید

هـاي  فراینـد واجی الزم براي راطالعات غیهمچنینواجی خودمختار نیست،ۀ در این انگاره مولف

ود.واجی فقط ساخت واجی نیستند بلکه گاهی این قواعد نیـاز بـه اطالعـات نحـوي دارنـد      اجر

ل ی باید مسائساختروواژيِ  –هاي نحوي ، عالوه بر ارجاع به قالبشناسی ، یک نظریه با کفایت

-در واقـع واج .گیردانجام می4اینجا این عمل از طریق قواعد نگاشتیدر.گیردنحوي را نیز دربر

جیـره را  زن این قواعد اجزاء پایانی هر.شناسی و نحو استشناسی نوائی یک سطح رابط بین واج

ابطه یـک بـه یـک بـا     وجودآمده ممکن است در رهاي بهکنند که واحدبندي میبه شکلی دسته

ه عملکـرد قواعـد واجـی را    هاي واجی حـوز این واحد.نحوي نباشند-مراتبی واژهاي سلسلهسازه

هـاي  شـناختی و سـایر مؤلفـه   واج هاينگاشتی ارتباط الزم را بین مؤلفهقواعد .دهندتشکیل می

-صورت سلسلهحدهاي واجی است که بهاین انگاره شامل گروههایی از وا.کننددستور برقرار می

هفت سازه اسـت کـه   مراتب نوایی شامل سلسله.)1986:7وگل،فو نسپر(انداتبی آرایش یافتهمر

کلمـه  ،(C)گروه واژه بسـت ،)φ(5یگروه واج،(I)گروه آهنگ ،(U)گفتار واجیعبارتند از پاره

رد مـو ه کـ ايپدیـده  هـاي نـوایی نخسـتین   براي بررسی سـازه .)σ(و هجا)Σ(گام ،(ω)ی واج

تکیـه واژگـانی   در زبـان فارسـی ،  .)1986:146،وگـل فو نسپر.(استگیرد ، تکیه قرارمیبررسی 

بـه منظـور   .گیـرد قـرار مـی   بازنمایی واجی ه سمت راستالیصفت و قید بر هجاي منتهیِاسم،

.عالمـت  (اشـاره نمـود   )1(هـاي  دادهتـوان بـه   اجی در ارتباط با تکیه میکلمه و بررسی تعریف

).بر با تایپ درشت و پررنگ مشخص شده استنشانگر مرز هجا است و هجاي تکیه

)1( ke.tɒb )کتاب( ke.tɒb.xɒ.né )کتابخانه( xɒ.né )خانه(

ʔæ.dǽb )ادب( bi.?a. dǽb )ادببی( 

1.syncope
2. clitic group
3. phonological word
4. mapping rule
5. phonological phrase
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شـود هـر عنصـر بسـیط تنهـا داراي یـک تکیـه        هاي فوق مشاهده مـی در داده همانطور که

این تکیه مطابق  قاعده تکیه کلمه در فارسی به هجـاي آخـر متعلـق اسـت،    .باشدمی نخستین 

رفتار ضـمیر هـاي ضـعیف در     )2003:550(چانگ.دنشوبنابراین یک کلمه واجی محسوب می

دهد زیرا بست قرار نمیما آنها را در طبقه واژهاداند،میها تبسان کامورو را شبیه به رفتار واژهزب

-بنـابراین آنهـا را واژه  .گیرنـد مفعول قـرار یگاه فاعل فعل متعدي وتوانند در جاها میاین ضمیر

ین ترنوایی خود به سمت راست چپ ع نیازِبراي رفهااین واحد.نامید”دومین جایگاه “يهابست

ها در ایـن زبـان بـه سـمت     بستدر صورتی که واژهچسبند،ه آهنگ میگروه واجی در یک گرو

ي هـا ها فقط به کلمات واجـی و ضـمیر  بستاز آنجایی که واژه.شوندچپ کلمۀ واجی متصل می

آنها اما اتصال .ل آنها همیشه ثابت استشوند، جایگاه اتصاضعیف فقط به گروه واجی متصل می

کل بـه  شود که چانگ براي رفـع ایـن مشـ   و سوم نوایی می باعث نقض اصل دومبه میزبان خود 

خود استفاده میدر تحلیل  )1990:271اینکالس،(اکیدعتقطیشرط اکید ازۀ الیۀ جاي فرضی

-دستهiرا به سازه هایی از نوع i-1هاي نوایی از نوع شرط تقطیع این است که همه سازه.کند

-جایگـاه اتصـال واژه   زیـرا راي زبان فارسی به کار بردتحلیل چانگ را نمی توان ب.کندمیبندي 

.اشـاره نمـود   )2(هـاي  به عنوان مثال می توان بـه داده .باشدثابت نمیفارسی در زبان ها بست

).نشانگر مرز تکواژ است –عالمت (

)2( ketɒ.b-æm )کتابم(

ke.tɒ.b-e ʤɒ.leb-æm )کتاب جالبم(

hǽr do ketɒb-e ʤɒleb-æm )کتاب جالبمهر دو (

هـر دو  ”و“کتابِ جـالبم ”واجی و در ۀ به کلم“کتابم”در-æmبست واژه هاي باالمثال در 

به دلیل وجود اهمیت تکیـه در  هاي بعددر بخش.استاضافه شده به گروه واجی“کتابِ جالبم

.بست به نقل آراء زبانشناسان دیگر خواهیم پرداختبررسی گروه واژه

«نقش تکیه را در زبـان فارسـی، نقشـی تقـابلی میدانـد و کلمـات       )1957:123(فرگوسن

کـه  دهـد  و نشان مـی زندرا مثال می)آبزي نوعی(mɒ.hi»ماهی«و)هر ماه(ímɒ.h»ماهی

دار بوده از نظر او در کلمات زبان فارسی فقط یک هجا تکیه.باشدتفاوت آنها در جایگاه تکیه می

سه حالت در زبان فارسـی  )1957:125(فرگوسن.باشدکلمه میهجاي آخر که آن هم معموال 

:گیردتکیه روي هجاي آ خر قرار نمی کند که در آنبیان می

:مانند.ها وابسته استوند تعدادي ازجایگاه تکیه به :صریفیحالت ت.الف

mí-rævæm)روممی(

:مانند.لمه بصورت ذاتی وجود داردتکیه در ک  :حالت واژگانی.ب

ʔǽmmɒ،vǽli)ولی، اما(
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móhæmmæd)محمد(:مانند.قولیهاي نقلو جملهحالت ندایی :حالت تکواژي .ج

دي فـوق ، فرگوسـن تمـایزي میـان تکیـه واژگـانی و تکیـه زیروبمـی         بنبا توجه به تقسیم 

بـه  »مـاهی «یک مدخل واژگانی است ولی  ”نوعی آبزي“به معناي  »ماهی«زیرا ، استنگذاشته 

بـه   »مـاهی «تکیـه  .مدخل واژگانی نیسـت بلکـه یـک ترکیـب نحـوي اسـت      ”یک ماه “معناي

از نـوع تکیـه   ”یـک مـاه  “بـه معنـاي  »مـاهی «تکیـه از نوع تکیه واژگانی و”نوعی آبزي“معناي

اثیري بـر  بـرد کـه تـ   هاي فعلی و اسمی نـام مـی  پایانهها ووند بعضیاز فرگوسن.زیروبمی است

نامد بلکه آنها نمی بستد اما آنها را واژهنکنگذارد و تکیه را جذب نمینمی جایگاه تکیه در کلمه

-می1بستواژهرا نوعی پس[ke]»که«تنها حرف ربط .شماردهاي تصریفی میانهرا وندها و پای

.خواند

وي.دانـد شدن هجـا مـی  ترافزایش همزمان شدت فراگویی و زیرتکیه را)1992:48(الزار

هـاي فعلـی کـه    هاي فعل و در عبـارت در صیغهآخر، ها تکیه بر روي هجايدر اسمست معتقد ا

هایی کـه از اسـم و پسـوند   در واژه، پایانیل هستند تکیه بر روي هجاي غیرداراي یک صیغه فع

انـد بـه   چنین پسوندهاي اشتقاقی ساخته شده، هم)تر و ترین(یا پسوند تفضیلی )انوها(جمع

روي آخـرین هجـاي    بـر هاي مرکب تکیـه  و در اسم روي هجاي آخر پسوندبر تکیه طور منظم 

گیـرد و در تلفـظ بـه    تکیه نمیبستمعتقد است که واژه همچنین وي .دگیرانی قرار میجزء پای

اما مواردي .داندمیدر زبان فارسی نقشی مرزنما را نقش اصلی تکیه وي  .چسبدپیشین می واژة

:)3(هاي مثال مانند.شودها از یکدیگر میباعث تمایز صورتکیه آورد که در آنها تمی را

)3( mærdí )مردانگیبه معناي :مردي( mǽrdi )یک مردبه معناي :مردي(

nɒme )نامه( nɒme )نامِ(

شدت و ضـعف آن را  وداند در زبان فارسی ثابت نمی را تکیه جایگاه)1992:50(البته الزار

کند که تکیه بر حسب جایگاه واژه در جملـه  کید میتا وي .داندهنگ جمله میآوابسته به ضرب

.تر تلفظ شود و یـا حـذف شـود   تواند ضعیفمی گذاشت،که بر بخشی از جمله باید و یا تاکیدي 

دو را یکـی  واضح است که الزار تمایزي میـان تکیـه واژگـانی و تکیـه زیروبمـی نگذاشـته و آن       

.دانسته است

اسـت کـه یکـی از    داده  ارائهها بستآزمون براي تشخیص واژهتعدادي)1372:46(شقاقی 

بسـت را عنصـر   واژه وي.اسـت  یینـوا  ممیـزة تکیه یک در آزمون آوایی .است آواییآزمون آنها

گـاه تکیـه نیـز    یدر جاگیـرد و تکیـه نمـی   ،پایـه  شدن به واژةداند که پس از اضافهاي میوابسته

-واژه.کنـد به دو نوع ساده و ویژه تقسیم می ها رابستواژههمچنین.آوردتغییري به وجود نمی

طور اجبـاري یـا اختیـاري     از نظر واجی به،هاي زبانیدر محاوره و یا در بعضی بافتادهبست س

1. enclitic
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ـ   تکیه از نظر نحوي توزیعی همسان و برااین صورت کوتاه و بی.شودکوتاه می کامـل   ۀبـر بـا گون

هـایی  بسـت کلیـه واژه شامل بست ویژهواژه.است »را«که صورت مخفف [o-]مانند .خود دارد

نکـره و ضـمایر    »ي«مانند  .این واحدها صورت کامل و غیروابسته ندارند.نیستند که سادهاست 

.صورت کامل دارند آیند ومیبست ویژه به شمار  ضمایر پیوسته که واژه.پیوسته

:نددانمیشامل موارد زیر  را هاي فارسیبستواژهاین مقاله،  ویسندگانن

»ي«-5نکـره     »ي«-4اضـافه     ةکسـر -3[am-]:»هم«صورت مخفف -2ندا    پسوند -1

-8انـد   -ایـد -ایم -است-اي-ام:صورت وابسته فعل بودن-7شناسه هاي فعلی -6موصولی  

مخفـف  صـورت   -10»هـا «نشانه تاکیـد  -9ِشان  -ِتان  –ِمان -َش–َت–َم-:ضمایر پیوسته

[o-]:»و«عطف کلمۀ

تکیـه ثابـت میدانـد و معتقـد      زبانی با طرح،بیزبان فارسی را مانند زبان عر)1375(سامعی

تنها با یـک تکیـه قـوي مشـخص     ،ه در آنها جایگاه تکیه ثابت نیستزبانهایی ککلمات در است

ود کلمه در آن عبارت وجـ ،هاي قوي موجود در یک عبارتتعداد تکیه به طوري که بهدنشومی

مـثال در زبـان فارسـی    .کنـد طرح تکیه معین تبعیت مـی سازي از واژه ةهر قاعداز نظر او،.دارد

هسـتند؛ بـر  هجـاي آخـر خـود تکیـه     درسـازند  صفت و قید میتمام قواعدي که اسم،داد برون

طـرح  پدیده وحدت و .اندسازي داشتهواژه ةبل از ورود به قاعدها قاي که ستاكصرفنظر از تکیه

هاي مهم تمایز این کلمـات از ترکیبـات   یکی از مالك،بسیط-معین تکیه در ساخت کلمات غیر

هستند کـه بـا عبـور از  قواعـد     هاي نحوي نیز ترکیبات نحوي اصطالحات و کلیشه.نحوي است

گردانـی  پذیرش تکیه واحد واژهطرح تکیه و انند تغییرسازي و قبول برخی تغییرات واجی مواژه

کلمـاتی چـون گلسـتان،   وي.گیرنـد یک واژه مستقل در فهرست  قرار میشوند و به عنوان می

و»روممـی «در  معتقد است در صورتی کهداند؛و جاسیگاري را یک کلمه میروم میکاه،زیرآب

در زبـان   واژگـانی  و این کلمات از قاعده تکیـه ردقرار دا»می«تکیه بر روي پیشوند »رفتممی«

داند کـه در فهرسـت واژگـان    را یک  کلمه می»روممی«در جاي دیگر.کنندفارسی تبعیت نمی

بـه لحـاظ   نی هسـتند و درج نشده است زیرا این نوع  کلمات اشکال مختلـف یـک واحـد واژگـا    

فهرست و حجم واژگان درج شوند،اگر قرار باشد در فهرست و  باشندبسیط میواژي غیر-ساخت

این دیگـر نـه یـک واحـد واژگـانی،     .یابدشدت افزایش میگذارند بهباري که بر دوش حافظه می

سـامعی  .گیـرد مـی  اده در ساخت گـروه و جملـه شـکل   آن است که براي استفاي از صیغهبلکه 

.گذاردنمی مراتب نواییتکیه در سلسلهیان تکیه واژگانی وتمایزي م

جسـتگی  بر بهنوع اول ناظر .شودتمایز قایل می بین دو نوع برجستگی)1384:21(المی اس

همه واحـدهاي واژگـانی   .تگفتار اسبرجستگی در سطح پاره هدوم ناظر بدر سطح واژگان و نوع 

همان الگوي برجستگی خـاص  نظر از تعداد هجاي آنها در واژگان داراي طرح تکیه یازبان صرف

هـاي آن از برجسـتگی   ت بـه دیگـر هجا  عنی یکی از هجاهاي واژه در واژگان نسبیخود هستند؛
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در سطح واژگان تکیـه واژگـانی    بر و به برجستگیاست که به آن هجاي تکیهبرخوردار بیشتري 

تکیـه  .شـود گفتار دیده مـی تکیه زیروبمی است که در سطح پاره ،نوع دوم برجستگی.گویندمی

-قابـل پـیش  ثابـت، انتزاعی،، تکیه واژگانی.گیردبر واژه قرار میتکیه زیروبمی الزاماً روي هجاي

بینـی و  غیرقابـل پـیش  متغیـر، عینـی، ،زیروبمیولی تکیه مربوط به توانش زبانی است،بینی و

ـ .مربوط به کنش زبانی اسـت  گفتـاري برجسـته باشـد ایـن     اي در پـاره ه اعتقـاد او اگـر کلمـه   ب

ارتباط بین تکیه .شودبر آن کلمه ظاهر میی روي هجاي تکیهصورت تکیه زیروبمبرجستگی به 

بـر  جاهاي کلمات زبان در واژگان تکیهواژگانی و تکیه زیروبمی به این صورت است که یکی از ه

حاظ واژگانی تکیـه خـود را حفـظ    بر به لگفتار الزاما همه هجاهاي تکیهولی در سطح پارهاست،

نظـر  از گفتار، بسـتر تکیـه زیروبمـی نباشـد    اي در سطح  پارهمهبرِ کلاگر هجاي تکیه.کنندنمی

.شوداي خنثی میتکیه

تکیـه  ةپدیـد  واجی در زبان فارسی از ۀبراي تعریف کلم)1385:24(خانجننوربخش و بی

فارسـی داراي یـک    این صورت که هر واحد صرفی در زبانبه ، کنندفارسی استفاده میزبان در 

بست را در زبان فارسی ي وجود گروه واژهبراي اولین بار با ارائه شواهدنان آ.تکیه نخستین است

-بسـت در سلسـله  ان شاهدي براي اسـتقالل گـروه واژه  تکیه را به عنوآنان .اندبه بحث گذاشته

 از الگـوي »بسـت  واژه+کلمه واجـی   «ة صورت که زنجیر بدین، آورندمی مراتب واجی به شمار

-شدن واژهاضافه.یستندبر نها هیچ یک تکیهبستواژه زیراکند ی پیروي نمیکلمه در فارسۀ تکی

و همین رفتـار واجـیِ   دهدمیزبان را تغییر نمی ۀتکیه کلم الگوي،بست به کلمات واجیِ میزبان

ۀکه خود یـک کلمـ   دجزا به حساب آوربست را عنصري مز دلیلی است بر این که باید واژهمتمای

.دهدمیواجی میزبان یک گروه واژه بست تشکیل ۀبه همراه کلم واجی محسوب شده و

درج  ن پدیده قاعـدة ای.ه مینمایندنیز در تایید وجود این گروه ارائ واجی دیگري الگويآنان

در صـورتی  دانـد؛ ها را مجاز نمـی واکهارسی التقاء زبان ف.همخوان میانجی در زبان فارسی است

یک همخـوان میـانجی در    ، و هجاي ما قبل نیز به واکه ختم شودکه هجایی با واکه شروع شود 

-ه عملکرد این قاعده یک گـروه واژه نکته مهم این است که حوز.شودمیانِ این دو واکه درج می

:دنآوررا به عنوان مثال می )4(هاي به منظور اثبات این ادعا داده.ستبست ا

)4( [xuné-j-e] cِِِِ     خونۀ [Gɒlí-j-e] c قالی        [nɒmé-j-e] c نامۀ    

بسـت صـورت بگیـرد درج    اي بـاالتر از گـروه واژه  در حـوزه  هـا واکهاما در صورتی که تالقی 

.شـود اعمال می نچاکنایی آغازی بستدرج و به جاي آن قاعدة افتداتفاق نمیهمخوان میانجی 

.که نشانگر این معناستیک گروه اضافه است  )5(دادة

)5( [[xuné-j-e] c [ʔɒzɒde-j-e]c [ʔækbæri]c] φ ـ ( )زادة اکبـري آۀخون
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ن میـانجی تنهـا در حـوزه    شود درج همخـوا مشاهده می )5(و)4(هاي همانطور که در داده

گـروه واژه  دو در مـرز .کنـد بست عمل نمـی کند و در مرز دو گروه واژهبست عمل  میگروه واژه

که در ابتداي کلمۀ واجی هم عمل  شودمشاهده میآغازین د درج انسدادي چاکنایی بست فراین

نوایی به صورت زیر نمـایش   شناسیِتوان در چهارچوب واجترتیب این قاعده را میبدین .کندمی

:داد

Ø—>ʔ /[…[….V]σ]c —[[V….]σ ….]c 

واجـی  ۀرسی آخرین هجاي کلمکلمه در فاۀتکی ةقاعدبر طبق )2003:341(پورکهنمویی

این عنصر هنگامی که با پسوندهاي اشتقاقی و تصریفی همراه شـود نیـز یـک    .داندمی برتکیهرا

 سازي حاصل از وندهاي تصـریفی و نتیجه اینکه واژه.آخر خواهد داشتتکیه نخستین بر هجاي 

کنـد  ردي کـه از ایـن قاعـده تبعیـت نمـی     مـو تنها.شودمی واجی محسوبۀ اشتقاقی، یک کلم

واجـی  ۀهـا جـزء کلمـ   بستباشد که واژهمیاین ۀهمین امر نشان.بست به اسم استافزودن واژه

.، چـون فاقـد تکیـه هسـتند    روندبه شمار میضعیف واجی  ۀد و خود یک کلمشونمحسوب نمی

ستین بر هجـاي آخـر   نخ ۀیپور معتقد است کلمات مرکب نیز در  فارسی فقط یک تککهنمویی

صفت وهاي اسم،تعمیم فوق در مورد مقوله.شوندواجی محسوب میۀدر نتیجه یک کلم.دارند

تکیـه فعـل در   .جـاي بحـث دارد  له فعـل  اما مقو، است نیز صادقفعل  ةنشدرفقید و صورت ص

.گیردتکیه روي هجاي آخر قرار نمی زیرا کندده از قاعده تکیه کلمه تبعیت نمیشحالت تصریف

و)شـمار صـریفی مطابقـه شـخص و   هاي تپسوند(هاي فعلی شناسه)2003:345(پورکهنمویی

-تصریففعل وداندواجی می ۀرا هر کدام یک کلم [mí]:»می«و[bé]:»به«هاي فعلی پیشوند

[mí-rævæm]»روممی«:مانند.کندمیتفسیر تکیه گروه واجی  ةقاعددر چارچوب را شده 

-کهنمـویی (اسـت  بر واجی در هر گروه واجی  تکیهۀکلم اولینواجی گروه ۀتکیة بر طبق  قاعد

φ[ω[ketɒb] ω[ʔín]])این کتاب(:مانند).2003:342پور 

-واجـی مسـتقل مـی   ۀمـ هاي فعلی را کلها و وندبستهمه واژه)2003:344(پورکهنمویی

:هاي زیرمثال مانند.کننده گروه واجی تبعیت میز قاعده تکیشمارد که ا

[['bé]ω[rævæm]ω] φ )بروم(       [['ketɒb ] ω[æm]ω] φ )کتابم( 

مراتب نوایی را سلسلهنظام در نتیجه .بست نبرده است در مطالعه خود نامی از گروه واژهوي

)ه واجـی گـرو ،(I)2گـروه آهنـگ  ،(U)1گفتـار واجـی  پـاره :نظر گرفته اسـت چنین در φ(،  کلمـه

)واجی ω(

 میزبـان شدن به واژةها بعد از اضافهستبمعتقد است که واژه)1385:314(شریفی آتشگاه

گفتارهاي فارسی از پارامتر شیب پاره زیروبمیِبا بررسی منحنی  وي.گذارندتاثیري بر تکیه نمی

1. phonological utterance
2. intonational phrase
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جهـت تشـخیص   بست هاي قبل از محل واژهقلهیهبسامد پا، ضریب همبستگی وخط رگرسیون

.کرد ها استفادهبستحضور یا عدم حضور واژه

شناختیشاهد واجدو .2

هـاي واجـی فقـط در    بعضی فرایند زیراها متفاوت استوندرفتار سایر با  هابستواژهرفتار واجی 

هـا  بستدر زبان اسپانیایی واژه.بست قرار داردکه در حیطۀ عملکرد واژه دنافتاتفاق می ايحوزه

در زبـان  .آورنـد نمـی بـه وجـود  کیـه آن تغییري در جایگاه ت ۀ میزبانشدن به کلمبعد از اضافه

ـ  گیـرد و بعـد از اضـافه شـدن واژه    ه بر روي هجاي آخر قرار میتکیترکی هم  ،میزبـان ه بسـت ب

.)1986:146وگل،فنسپر و (آیدبه وجود نمییهتکتغییري در الگوي 

ن  زیـرا درایـ  شـوند درونی کلمه محسوب مـی  ةها سازبستواژهلیاییر زبان التین و ایتااما د

کت کـرده بـر روي   تکیه از جایگاه اصلی خود  حر،بست به کلمهشدن واژهبعد از اضافه ،هازبان

ث تغییر بست به کلمه باعشدن واژهاضافهدر زبان فارسی،.گیردبست قرار میهجاي قبل از واژه

 ، صـرفنظر از مقولـۀ  رااي الگوي تکیـه هـیچ کلمـه   بستزیرا واژهشودنمیجایگاه تکیه در کلمه 

-واژهرفتار واجـیِ   این.کندکلمه را جذب نمیۀ عبارت دیگر تکییا به دهد نمی تغییراش، نحوي

بست همانند سـایر  شود تا تکیۀ گروه واجیِ حاصل از ترکیب یک میزبان و واژهباعث میها بست

پـور  این الگوي واجی باعث شده تا کهنمویی.اولین کلمۀ واجی قرار گیرد هاي واجی بررويگروه

مراتب نوایی بست را در سلسلهها را گروه واجی بداند و طرح سطح واژهاین گونه ترکیب)2003(

-توان ضرورت وجود سطح واژهبنابراین با استفاده از الگوي تکیه نمی.زبان فارسی ضروري نداند

اسـتقالل گـروه  واجـی   شـاهد اما در ادامۀ بحث با طـرح دو  .اثبات کردفارسی در زبان بست را 

.شودمیبست از کلمۀ واجی و گروه واجی تبیین واژه

1بستپیحذف واکۀ.1.2

یک الگوي واجی که وجود یک سطح نوایی را در حد فاصل کلمۀ واجـی و گـروه واجـی تبیـین     

اي در گفتار محاورهبست و پیواجیۀ یک کلمقی تالدر مرز بستپیۀ فرایند حذف واککند، می

بست با واکه پیبه واکه ختم شود و  ،میزبانبه عنوان  ،واجیۀ که کلمطوريبهاست )رسمیغیر(

:هستند بستبراي ضمایر پیوسته به عنوان پینشانگر این فرایند )6(هاي داده.آغاز شود

)6( [[bɒzuω[-j-[æt]ω]c )تبازوی( —————> [bɒzut]c )بازوت(

[[dɒneʃʤúω[-j-[æm]ω]c )دانشجویم(   ——> [dɒneʃʤúm]c )دانشجوم(

[[ʃiriníω[-j-[at]ω]c   )اَتشیرینی ——————> [ʃirinít]c )شیرینیت(

1. enclitic
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[[pɒ]ω-j-æ]ʃ] ω]c  )شپای( ——————>[pâʃ]c )پاش(

بست نیز صادق است رة اضافه به عنوان پیاین فرایند براي یک میزبان مختوم به واکه و کس

.تواند حذف شوداي میزیرا کسرة اضافه در گفتار محاوره

بست یعنی تر از گروه واژهپایین حوزةها واکهحوزه تالقی  نکتۀ حائز اهمیت این است که اگر

 بستپیۀ فرایند حذف واک ،جی باشدبست یعنی گروه واباالتر از گروه واژه ةواجی و یا حوزۀ کلم

بسـت در حـوزة   عدم عملکرد فرایند حذف واکـۀ پـی  براي شاهدي )7(هايداده.افتداتفاق نمی

.است)به عنوان مثال اسامی جمع(کلمۀ واجی 

)7( [bɒ.zo.v-ɒnω[ )بازوان( ———————>*bɒzun )بازون(

[dɒ.neʃ.ʤu.j-ấnω[ )دانشجویان( ————>*dɒneʃʤun )دانشجون(

[ʃi.ri.ni.ʤ-ǽt ω[ )شیرینیجات( ————> * ʃirinit )شیرینیت(

[ʧɒ.hɒr.pɒ.j-ấnω[ )چهارپایان( —————> * ʧɒhɒrpɒn )چهارپان(

.شـود بست منجر به یک صورت بدساخت میشود حذف واکۀ پیهمان طور که مالحظه می

بـه  (بست در حـوزة گـروه واجـی    پی شاهدي براي عدم عملکرد فرایند حذف واکۀ)8(هاي داده

N-eعنوان مثال گروه اضافه با ساختار  N(است.

)8( [[bɒzu-j-e] c [ʔæʃkɒn] c]φ )بازويِ اشکان( ——>* [[bɒzuʃkɒn] c]φ                       

[[dɒneʃʤú-j-e]c[ʔæhvɒz] c]φ اهوازدانشجويِ ( —>*[[dɒneʃʤúhvâz] c]φ 

[[ʃiriní-j-e]c [ʔætlæs] c]φ )شــیرینیِ اطلــس( ———> * [[ʃirinítlæs] c]φ 

[[pɒ-j-e] [ʔæsb]c] φ )پايِ اسب( ————> *[[pɒsb]c] φ 

مضـاف  (و واکـۀ آغـازین اسـم دوم     (e)التقاي کسرة اضـافه  تنها نه، )8(هاي با توجه به داده

وجـود لکـه  ب نشده اسـت،  )کسرة اضافه(بست در درون گروه واجی منجر به حذف واکۀ پی)الیه

مضاف ناشی از عملکـرد قاعـدة درج بسـت چاکنـایی در آغـاز کلمـات       در ابتداي چاکنایی  بست

.شودمی شروعکه با واکه  فارسی است

اي ضرورت وجود یک سـطح  هاي فارسی محاورهبست در دادهفرایند حذف واکۀ پیبنابراین 

ة بـدین ترتیـب قاعـد   .رسـاند میاثبات به نوایی را در حد فاصل سطح کلمۀ واجی و گروه واجی

-فارسی محـاوره در هاي از نوع ضمایر پیوسته و کسرة اضافه بستواژهبراي توانرا می نوایی زیر

:بندي کردصورتاي

V———...] ]/Ø<V]ω[—C]ω]c
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الگوي آهنگ.2.2

فارسـی   بسـت در نظـام واجـی زبـان    براي اثبات وجود گـروه واژه  آهنگدر این بخش از الگوي 

هـایی  زبـان  در.گیـرد بر قرار میار فقط روي هجاي تکیهتکیه زیروبمی در گفت.شوداستفاده می

 توصـیف نظـام تقـابلیِ    بـراي (L)پـایین و)H(انگلیسی ،آلمانی و فارسی از دو سطح باال چون

 یابند و بـا توجـه بـه   یتجلی مLوHهاي عناصر آهنگ در قالب نواخت.شوداستفاده می آهنگ

.شـوند نما مشخص مـی هاي مرزو نواختهاي کناري نواخت،زیروبمیۀ عناوین تکینقش خود با

بـر واژگـانی   ل منحنیِ زیروبمی در هجاهاي تکیـه جهت و شکوبمی با تغییر سطح،هاي زیرتکیه

هـاي زیروبمـی   هاي کناري بـر خـالف تکیـه   سازي را بر عهده دارند و نواختنقش انواع برجسته

.کننـد نما را در گروه آهنگی ایفا میا ندارند بلکه نقش عنصر مرزسازي در گفتار رهنقش برجست

دو نواخـت و یـا در قالـب  )(*Lو*H)(هاي زیروبمی یـا در قالـب یـک نواخـت ماننـد     تکیه

L+H*)قالب یک نواخت هاي کناري فقط درشوند ولی نواختظاهر میh-وl- براي نواخت

.شوندمی ظاهرنما نواخت مرز براي %Lو%Hگروه و

،*H(زیروبمـی   ۀچهار نـوع تکیـ  )1379:94اسالمی،؛1381:44(خان جنبیاسالمی و

L*،L+H*وL*+H(،  دو نواخت کناريh-وl-نما و دو نواخت مرزL%وH%  را معرفی

*L+Hاطــالع کهنــه، ةنشــاندهند *Lة اطــالع نــو ،نشــاندهند *Hزیروبمــی  ۀتکیــ.کردنــد

)49،ص2007(ســادات تهرانــی .باشــدتردیــد مــی ةنشــاندهندL*+Hونشــاندهندة تقابــل 

1ايسی را گروه تکیهنوایی در فار کوچکترین واحد)AP(با الگويL+H*   کـه   کنـد ارائـه مـی

-بسـت و واژه موال شامل کلمه واژگانیمع ايگروه تکیهیک .گیرددار قرار میبرروي هجايِ تکیه

داراي الگـوي تکیـه اي   livɒn"لیـوان "شـکل  در این.آمده است 1شکل ه درکباشدهایش می

L+H*  باشندهاي کناري میواختهاي آن حامل نبستو واژهاست.

)2007:48(یسادات تهران،25aشکل .1نمودار

بـراي  *L+H:دو گونـه اسـت  )2007:6؛1386:53سـادات تهرانـی،  (اي یک گـروه تکیـه  

هـا و  عبـارت و همچنـین  یانی آنهـا داراي تکیـه باشـد   ی نباشند و هجاي پاهجایکلماتی که تک

1. accentual phrase
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اول آنهـا داراي   هجایی و کلماتی که هجايبراي کلمات تک*H.رودندایی به کار می هايِحالت

اي داراي یک نواخـت مـرزي اسـت کـه    راست هر گروه تکیه ۀلب.شوداستفاده میباشدتکیه می

یشتر جمالت ساده آخرین گروه هسته در ب ايِتکیه گروه.باشد (h)ن یا خیزا (l)افتانتواند می

هسـته داراي  اي غیرِتکیـه هـاي  و دیگر گـروه  است(l)اي می باشدکه داراي نواخت مرزي تکیه

.رفتار آهنگی متفاوت دارندبر اساس نوع جمله هستند که (h)نواخت مرزي 

آواي ت بـا سـاختار آهنـگ کلمـات هـم     بسـ ه ساختار آهنگی کلمـات داراي واژه در این مقال

)9(هـاي  داده.مقایسـه قـرار گرفـت   بررسی و تحت،باشندبست نمیمتناظرشان که داراي  واژه

.شان ناشی از تغییر جایگاه تکیۀ زیروبمـی اسـت  آواست که تقابل آواییهم ۀجفت کلم 8شامل 

)سـال  30تـا   25اصل سـنی  کرده و در حد فتحصیل(زبان ها توسط ده گویشور مرد فارسیداده

بـه  .تحلیل شدندتجزیه وضبط وpraatافزار  و با استفاده از نرم ندخوانده شدسه بار  هر کدام

.گفتار به دست آمدپاره240هنگ،بررسی الگوي آ براياین ترتیب،

)9(

;):سـازِ او (سـازش ، sɒ.zeʃ:ازشس sɒ.z-eʃ روزه:ru.ze ،روز اسـت (روزه:(ru.z-e

tɒ.b-eʃ):تاب او(تابش ،  tɒ.beʃ:تابش; o.l-iɡ:)، گل هستیگلیک (گلی ،o.liɡ:گلی

):مـاه هسـتی  (مـاهی  ،mɒ.hi:مـاهی ;mar.d-i):مـرد هسـتی  (مـردي  ،mar.di:مردي

mɒ.h-i

su.d-e):کسره اضافه+سود(سودsu.de،:سوده;si.r-i):سیر هستی(سیري ،si.ri:سیري

ایر متصلضم.1.2.2

آوا را که در الگوي تکیۀ زیروبمی تفاوت دارنـد، نشـان   تفاوت الگوي آهنگ دو کلمۀ هم 2شکل 

ب متعلـق بـه ترکیـب اسـم و     -2و»سازش«الف متعلق به کلمۀ واجی -2الگوي آهنگ .دهدمی

.باشد می»ش+ساز«سوم شخص مفرد  پیوستۀضمیر 

)الف(

Time (s)
0 0.8062

P
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ch
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0

500

s a z e š

H* L%
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)ب(

Time (s)
0 0.6909
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z)

0

500

s a z e š

L + H* L%

است ʃنشانگر آواي šنویسۀ .(sɒ.z-eʃ)ِش-+ساز)ب(،(sɒ.zeʃ)سازش)الف(هنگ الگوي آ.2نمودار

سازش «الگوي آهنگ«(sɒ.zeʃ) به صـورتL+H* L% برجسـتگیِ کـه در آن اسـت

ۀ از کلمـ  (sɒ.z-eʃ)»ش+سـاز «ترکیـبِ  .روي هجاي آخـر آن قـرار دارد  بر*Hزیروبمی ۀتکی

اسـت و برجسـتگی   هجایی تککلمۀ »ساز«.استتشکیل شده »ِش-«بستو واژه»ساز«واجی 

 مشـخص اسـت  ب-2طورکـه در شـکل   همـان  .ددارقرار .sɒ.اي هجروي بر*Hزیروبمی ۀتکی

اي آن و بنابراین الگوي تکیهتغییر نداده میزباناز را زیروبمیبست جایگاه تکیه اضافه شدن واژه

.الف فرق دارد-2اي کلمۀ واجی در شکل با الگوي تکیه

و موصولی نکره »ي«.2.2.2

*L+Hداراي الگـوي آهنـگ   »گلـی «الف کلمـۀ واجـی   -3در شکل L%    در آن  مـی باشـد و

.برروي هجاي آخر قرار دارد  *Hبرجستگیِ تکیۀ زیروبمی

)الف(

Time (s)
0.2996 1.551
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L + H* L%
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)ب(

Time (s)
0.2188 0.8461

P
it

ch
(H

z)

0

500

g o l i

H* L%

(ɡo.l-i))موصولی/ي نکره+گل(»گلی«)ب(،(ɡo.li))اسم خاص(»گلی«)الف(الگوي آهنگ  .3نمودار

نکـره  »ي«بسـت  و پـی »گل«از یک کلمۀ واجی ب -3در شکل  (ɡo.l-i)»گلی«گروه اسمی 

الگـوي  .بـرروي میزبـان قـرار دارد     *Hاسـت و  *L%Hالگوي آهنگ آن.تشکیل شده است

»گـل «ۀ نکره بر تکیـه زیروبمـی کلمـ   »ي«ب نشان می دهد که واژه بست -3آهنگ در شکل

.ستتاثیر نداشته و آن را جذب نکرده ا

هابستواژهترکیب.3.2.2

بـه کلمـۀ میزبـان    تواننـد پشـت سـر هـم     مـی  بستپیزبان فارسی چند نحوي -نظام صرفیدر 

.ها تابع نظم خاصی است که موضوع این مقالـه نیسـت  بستپیو در این صورت ترتیبسبند چب

و  خصـی حـرف عطـف، ضـمیر ش   و  شخصـی ضمیر:هاي مجاز دوتایی عبارتند ازجمله ترتیب از

، تـایی ضـمیر شخصـی   سـه همچنین ترتیب  وفعل ربطی و  ضمیر شخصی ،»هم«مخففصورت 

.»هم«مخفف ، و صورت ف ربطحر

Time (s)
0.1927 0.9633

Pi
tc

h
(H

z)

0

500

ke t a b e Š æ m

L%L + H*

ke.tɒ.b-e.ʃ-æm )کتابِ او هم(»َم-+ِش-+کتابِ «الگوي آهنگ .4نمودار 

صـورت   ضـمیر شخصـی و   ، شـامل بسـت پـی دویـک اسـم و   از  4شـکل در ترکیب نحـوي 

روي برF0منحنی قلۀشودمشاهده می4همانطور که در شکل.ستشکیل شده ات ،»هم«مخفف

 بسـت پـی هر دوبر روي پایه فرکانسفت اُو قرار دارد .tɒ.یعنی هجاي هابستپیهجاي قبل از 
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-پـی الگوي آهنگ تفاوتی با الگوي آهنگ کلماتی کـه داراي یـک   بنابراین گسترده شده است و 

.بست هستند ندارد

کلمـات داراي  که اوال الگوي آهنـگ   رسیمبحث شد به این نتیجه می از آنچه در این بخش

باشـند، در تقابـل   بسـت نمـی  آواي متناظرشان که داراي  پیبست با الگوي آهنگ کلمات همپی

ارز بـا  توان همبست را نمیبنابراین الگوي آهنگ کلمات داراي پی .هستندداري با یکدیگر معنی

آیـد  ثانیا هر گروه واجی که از گروه نحويِ اضافه بدست مـی .تالگوي آهنگ کلمات واجی دانس

-بست کسرة اضافه است، داراي الگوي آهنـگ کلمـات داراي پـی   به تعداد کلماتی که داراي پی

 به عبارت دیگر، الگوي آهنگ گروه واجیِ اضافه متشـکل از چنـد الگـوي آهنـگ    .باشدبست می

داراي پی کلماتتـوان هـر کـدام را    می)1986(بعیت از نسپر و فوگل به تاضافه است که  بست

.دانستبست گروه واژه یک

گیرينتیجه.3

 امـروز  ارسـی شناختی زبـان ف نظام واجمراتب نواییسلسلهبست دردر این مقاله سطح گروه واژه

هاي حاصـل از مقایسـه الگـوي    و یافته بستپیۀفرایند واجی حذف واک مطالعۀبررسی شد و با 

خشـی از سـاخت واجـی    بسـت ب پیواجیِة بست با کلماتی که زنجیرپیراي در کلمات دا آهنگ

یـک سـطح نـوایی     را بایـد بسـت  گـروه واژه که  بدست آمدنتیجه  اینشود، کلمات محسوب می

.دانستمراتب نواییِ زبان فارسی سلسلهدرمعتبر 
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